
 تنـازعتم فـإن مـنكم األمـر وأولـي الرسـول وأطيعـوا اهللا أطيعـوا آمنـوا الـذين أيهـا يـا: (( تتمة تفسـري اآليـة الكرميـة

(( واليـوم  )) . تأويال وأحسن خير ذلك اآلخر واليوم باهللا تؤمنون كنتم إن والرسول اهللا إلى فردوه شيء في

اإلميـان بكـل مـا يكــون بعـد املـوت سـواء يف الــربزخ أو بعـد قيـام السـاعة ؛ وإمنــا نـص اهللا اليـوم اآلخـر ألنــه  اآلخـر ))

اليــوم الــذي يقــع فيــه اجلــزاء ، واليــوم الــذي قــع فيــه اجلــزاء البــد أن حيســب لــه اإلنســان حســابه خوفــا مــن أن جيــازى 

املشار إليـه كـل مـا ذكـر مـن طاعـة اهللا وطاعـة  ))(( ذلك خير وأحسن تأويال )) (( ذلك بالسوء يف يوم القيمة ؛ 

 (( وأحسـن تـأويال ))أي يف احلـال احلاضـر  (( ذلـك خيـر ))رسوله وويل األمـر والـرد إىل اهللا والرسـول عنـد التنـازع 

أي أحســن مــآال وعاقبــة ؛ فامتثــال هــذه األوامــر األربعــة حيصــل بــه اخلــري يف احلاضــر واخلــري يف املســتقبل ، واإلنســان  

يف  . نسان ال يسعى إال خلري يف احلاضر أو خري يف املستقبل ألن املاضي مضى خبـريه و شـره وال ميكـن إعادتـهكل إ

؛ أوال: حســن التناســق بــني آيــات القــرآن الكــالم العزيــز ؛ فإنــه ملــا ذكــر أداء األمانــات واحلكــم بــني  هـذه اآليــة فوائــد

ومـن فوائـدها: وجـوب طاعـة  ك وهـو طاعـة اهللا ورسـوله .الناس بالعدل ذكر ما حيصـل بـه اخلـري أيضـا إضـافة إىل ذلـ

اهللا وإن خالفــت اهلــواء ، وإن خالفــت الواقــع ، وإن خالفــت احلــال خالفــا ملــن ميتثــل طاعــة اهللا إذا وافقــت الواقــع ومل 

طاعـة ومـن فوائـدها: وجـوب  . اتبع هواه مل يطع اهللا وإمنا هو يف احلقيقةقيد طاعة اهللا ذا فجيد معارضا ؛ ألن من 

؛ وجهـه ؟ مـا  (( وأطيعوا الرسول ))الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم استقالال ، وأن طاعته كطاعة اهللا ؛ لقوله: 

ومــن فوائــدها: الــرد  .وجهــه أن طاعــة الرســول مســتقلة ؟ ألنــه أعــاد الفعــل ومل جيعــل طاعــة الرســول تابعــة لطاعــة اهللا 

جــاء يف القــرآن ؛ واضــح ؟ ألن اهللا جعــل طاعــة الرســول اســتقالال ؛ علــى مــن كفــر بالســنة وقــال إننــا ال نقبــل إال مــا 

واحلقيقــة أن الــذي يقــول هــذا القــول مل يتبــع مــا جــاء بــه القــرآن ؛ أليــش ؟ ألن القــرآن أمــر بــأن يتبــع الرســول عليــه 

 واألرض السـماوات ملـك لـه الـذي جميعـا إلـيكم اهللا رسـول إنـي النـاس أيهـا يـا ((  قلالصالة والسالم فقال: 

تهتـدون  لعلكـم واتبعـوه وكلماتـه بـاهللا يـؤمن الـذي األمـي النبـي ورسوله باهللا فآمنوا ويميت يحيي هو إال إله ال

ومـن فوائـدها: وجـوب طاعـة أوالة األمـور ؛  وملن يقل: اتبعوه إن وجـدمت لـذلك أصـال يف القـرآن ؛ بـل هـو عـام .)) 

 أوالة األمور من طاعة اهللا ؛ ألن اهللا تعـاىل أمـر بـذلك . ومن فوائدها: أن طاعة . (( وأولي األمر منكم ))لقوله: 

(( وأولــي ومــن فوائــدها: أــم لــو أمــروا مبــا خيــالف طاعــة اهللا ورســوله فــال طاعــة هلــم ؛ ألن اهللا جعــل طــاعتهم تابعــة 

ي أمـروا ومن فوائدها: أن طاعة والة األمور واجبـة حـىت وإن مل يـأمر اهللا بـذلك الشـيء املعـني الـذ . األمر منكم ))

به ؛ وهنا البد من التقسيم ، فنقول ما أمر به والة األمور على ثالثة أقسام: القسم األول ما أمـر اهللا بـه ، والقسـم 

الثاين مـا ـى اهللا عنـه ، والقسـم الثالـث مـا مل يـرد بـه أمـر وال ـي ؛ أمـا مـا أمـر اهللا بـه فـإن والة األمـور إذا أمـروا بـه 

، مثال ذلـك أن يـأمروا  :  الوجه األول طاعة اهللا ، والوجه الثاين طاعة والة األمرصارت طاعتهم واجبة من وجهني



بـــإعالن األذان ، أن يـــأمروا بإقامـــة الصـــالة اجلماعـــة يف املســـاجد ، أن يـــأمروا بـــأداء الزكـــاة ، هـــذا واجـــب ،  بـــاألذان

أن يــأمروا مبــا ــى اهللا عنــه ، مثــل أن واجــب بــوجهني : الوجــه األول طاعــة اهللا ، والثــاين طاعــة والة األمــر ؛  الثــاين 

يقول للناس افتحوا خانات مخر ، فهذا ال يطاعون فيه ؛ أو يأمروا بقتل شخص ال حيل قلته وحنن نعلـم أنـه ال حيـل 

قتلـه وإمنـا أمـر بقتلـه عـدوانا وظلمـا فهنـا ال طاعـة لـه ؛ أمـا إذا أمـروا بقتلـه حبـق كقصـاص أو ردة أو فســاد يف األرض 

وب هلم التعزير به فإن طاعتهم يف ذلـك واجـب ؛ لكـن إذا كنـا نعلـم أنـه ظلـم بغـري حـق فإننـا ال نطيعـه أو تعزير يص

 ونعصـيهم ؛؛ كذلك أيضا لو أمروا بإدخال حدود األراضي على اجلريان ظلما وعدوانا فإننا ال نـوافقهم علـى ذلـك 

ألن طاعتهم تابعة لطاعة اهللا ورسوله ؛ ومن ذلك قصة أمري السرية الذي أمره النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم علـى 

سرية وخرج م وغضبهم يوما من األيام فأمرهم أن جيمعوا حطبـا فجمعـوا حطبـا امتثـاال ألمـر الرسـول عليـه الصـالة 

س فأضرموا به النار ، إىل هنا املسألة يعين ممكنة مث قـال هلـم ألقـوا والسالم ألنه أمرهم بطاعته مث قال: أضرموا به النا

أنفسكم يف النار ، فتوقفوا قالوا حنن مـن النـار فررنـا ، مل نـؤمن إال خوفـا مـن النـار كيـف نلقـي أنفسـنا بالنـار ؟ وأبـوا 

( إنمـا م قتلـوا أنفسـهم ألـ ( لـو دخلوهـا مـا خرجـوا منهـا )فلما رجعوا إىل النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال: 

ق بــه أمــر وال يعــين يف شــيء ال ينكــره الشــرع ؛ القســم الثالــث أن يــأمر والة األمــور مبــا يتعلــ الطاعــة فــي المعــروف )

القــول ؛ فــاملتمردون علــى والة األمــور يقولــون ال مسعــة وال طاعــة ، هــات دليــل أن هــذا واجــب ؟  ــي ، فهنــا وهنــا 

ألننــا لــو مل نطعهــم إال يف أمــر ورد فيــه الشــرع بعينــه لكانــت الطاعــة ليســت هلــم ،  واملؤمنــون يقولــون مسعــا وطاعــة ؛

للتنظـيم يف السـري ، مـثال افـرض املـرور سـد هـذا الطاعة أليش ؟ لألمر الشرعي ، مـثال لـو قـال إنسـان: أنـا ال أخطـأ 

 جـاء ليجـادل ويقـول أيـن الطريق وقال للناس سريوا مع اجلهة األخرى ، قال أنا ال أخضع ، أخضع هلـذا األمـر ، مث

الدليل ؟ هل قال اهللا تعاىل إذا قال لك املرور ال متش مع هذا اخلط فـال متـش ؟ اجلـواب: قالـه أو مـا قالـه ؟ مل يقلـه 

لـيس  فيجب أن متتثل ، فـإذا قـال (( أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم ))؛ لكن على سبيل العموم 

؟ قلنا لو جعلنا املصلحة مربوطـة بـرأي كـل واحـد مـن النـاس مـا أمنـا مبصـلحة قـط ألن يف هذا مصلحة أليش أمتثل 

أهــواء النــاس متباينــة خمتلفــة ، فــالرأي لــويل األمــر قبــل كــل شــيء فــإذا كــان عنــدك رأي تــرى أن املصــلحة فيــه وجــب 

كـل شـيء ولكـن نـرى   عليك من باب النصيحة ترفعه لويل األمر وتقول حنن منتثل أمرك مسعا وطاعة هللا عزوجل قبل

ومــن  أن املصـلحة يف كــذا وكـذا وتــذكر ؛ وحينئـذ تكــون ناصـحا هللا ولرســوله وألئمـة املســلمني وعـامتهم ؛ عــرفتم ؟ .

ألن  (( وأولــي األمــر مــنكم ))فوائــدها: حمبــة اهللا عزوجــل للنظــام واالنضــمام واالنــزواء حتــت رعايــة واحــدة ؛ لقولــه: 

ارت أمورهم فوضى ؛ وهلـذا يقـول الشـاعر: ال يصـلح النـاس فوضـى ال سـراة الناس لو مل يكن هلم ذو أمر مطاع لص

البـد هلـا مـن أمـري ؛ كـان منـذ زمـن بعيـد مل ندركـه  موجه حـىت احليوانـاتهلم ؛ البد من أمري البد من قاعد البد من 



أن تطــري يف جــو  لكــن ينقــل لنــا الطيــور تــأيت فرقــا كثــرية يعــين جيتمــع ثالثــون أربعــون طــريا مخســون طــريا لكــن ال ميكــن

كانت موجـودة يف اجلزيـرة هنـا بكثـرة تـأيت اجلميلـة   الظيبالسماء إال بقائد ، بقائد يشاهده الناس يطري أماه وتتبعه ؛ 

يشــاهدها الصــيادون  الظــيبيســموا اجلميلــة ، تــأيت هــذه اموعــة قطيــع مــن  الظــيبيســموا اجلميلــة ، اجلمــع مــن 

، مـا يـذهبون يضـربون الـذي يف  ون عنـدهم حكمـة يف الصـيد يصـيبون القائـديقودها واحدة متشـي خلفهـا ، الصـياد

تشــتت أو وقفــت ، هكــذا يقولــون  الظــيبفــإذا أصــاب القائــد تشــتت اجلمــع ، إن كانــت الطيــور تشــتت ، إن كانــت 

صـالة تدرك التابع ؛ فأقول: كل مجع البد له من قائد البد من أمـري حـىت إن الرسـول عليـه الول اضرب القائد قلنا ي

  والسالم أمر املسافرين إذا سافروا وكانوا ثالثة أن يأمروا أحدهم حىت يكون هلم رأي .

  لو أمر اإلمام مبا يرى أنه مشروع وواحد من الرعية يرى أنه غري مشروع فكيف العمل ؟ السائل :

والرعيــة أو واحــد مــن الرعيــة هــذا ســؤال مهــم ، وتكلــم بــه العلمــاء يعــين لــو أمــر اإلمــام مبــا يــرى أنــه مشــروع  الشــيخ :

يرى أنه غري مشروع مثل أن يأمر بصوم يوم االستسقاء فإن الفقهاء رمحهم اهللا يقولون ينبغي لإلمام أن يـأمر النـاس 

قــال الفقهــاء أنفســهم ال يلــزم الصــوم وال الصــدق ألن هــذا أمــر بشــريعة  بالصــيام يــوم االستســقاء فهــل يلــزم الصــوم ؟

بواجـــب والصـــدقة أــا ليســـت بواجبـــة فــال جيبـــان بـــأمره وإال لقلنــا إن اإلمـــام ميكـــن أن  واألصــل يف الصـــوم أنـــه لــيس

يشرع ، مث قـال واملـراد بقولنـا طاعـة ويل األمـر فيمـا يعـود إىل تنظـيم األمـة ؛ فـإذا أمـر بصـوم يـوم االستسـقاء إذا كـان 

لناس حـني خـرج لالستسـقاء أن يصـوموا  هذا العامل يرى أنه ليس بسنة ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل يأمر ا

؛ لكــن هــل يعلـن ذلــك ، يعلــن خمالفــة أمـر ويل األمــر ؟ ال يعلنــه ، هــو فيمـا بينــه وبــني اهللا ال يلزمــه  فلـه أن ال يصــوم

لكن املنابذة وإعالن املخالفة هذا يف أمر يسوغ فيه االجتهاد هـذا خطـأ ؛ وـذا انتقـد علـى مـن يـتكلم مبـا يـرى مـع 

رأيـــه يف شـــيء مـــن املوضـــوعات انتقـــد علـــى مـــن تكلـــم خبالفـــه وقـــال هـــذه مســـألة اجتهاديـــة ولإلمـــام  إظهـــار اإلمـــام

اجتهــاده ؛ ألن هــذا يـــؤدي إىل اســتهانة النـــاس مبــا ينظمـــه أوالة األمــور وأن يقــول كـــل واحــد ويل األمـــر جمتهــد وأنـــا 

أن يــتكلم مــع ويل األمــر الــذي جمتهــد ولكــل اجتهــاده ؛ والواجــب نصــيحة هللا ولرســوله وألئمــة املســلمني وعــامتهم 

  خالفه يف اجتهاده ويبني له .

بغض النظر عن احملرم ألنه قد يقال إن األمر باحملرم قليل باملقارنـة بـالبالد خـارج السـعودية لكـن قـد توجـد  السائل :

  ا ؟بعض املنكرات كاحملالت تبيع بعض املنكرات فما موقف املسلم اجتاهها هل حيذر منها مع أن السلطة أقر 

يعين مثال لو أن ويل األمر أقر أمرا منكرا فإنـه جيـب أن يبـني إنكـاره لكـن ال يوجـه اإلنكـار علـى ويل األمـر  الشيخ :

ولكن حيذر الناس منه ؛ اآلن مثال يوجد يف بعض البالد أشياء منكرة مقررة من قبل والة األمـور وال جيـوز إقرارهـا ، 

آلن والــبالد القريبــة منــا بيــع اخلمــر عالنــا يف البقــاالت ويف املقــاهي ويف كــل فمــثال يوجــد يف بعــض الــبالد اإلســالمية ا



مكان ، هل نقول للناس ال حتـذروا النـاس منهـا ؟ بنـاء علـى أن ويل األمـر مسـح ـا ؟ ال ، جيـب أن حنـذر النـاس ـا 

  ؛ لكن ال ينتقد ويل األمر بإقراره إياها بل ينصح ، يؤتى له النصيحة .

الل يا شـيخ علـى والة األمـر بـالتنظيم للجماعـات اإلسـالمية وأنـه البـد أن يكـون هلـا قائـد ينظمهـا االستد السائل :

  وينظم أمورها وأمور املساجد فهل يستدل ا عليه ؟

ال ، يعـــين كـــون الرســـول أمـــر املســـافرين أن يـــأمروا واحـــدا مـــنهم ال يـــدل علـــى أنـــه جيـــوز الطوائـــف أن تـــأمر  الشـــيخ :

اخل البدل الذي يف سلطة اإلمرة ؛ لكن يف السفر ما عندهم أحد يرجعون إليـه فالبـد مـن أن واحدا منها اليت يف د

  نؤمر واحدا منهم .

   بل بعيد جدا عن شرع اهللا ؟ بشرع اهللاإذا  السائل :

ــذه الصــفة ؛ ألنــه يوجــد بعــض الطوائــف يــأتون إىل مــن يرونــه إمامــا هلــم ويبــايعون مبايعــة علــى الســمع  الشــيخ : 

  ، هذا ال جيوز ؛  والطاعة

  بدون مبايعة يا شيخ  ؟  السائل :

  بدون مبايعة إذا رأوا صاحب رأي منهم يرجعون إليه يف االستشارة ال يف توجيه األوامر فال بأس . الشيخ :

  هل يفرق بني سلطان العلماء وسلطان األمراء ؟ السائل :

بالنسبة للتنفيذ سلطان األمراء أقـوى يعـين هـم يسـتطيعون أن جيـربوا النـاس علـى هـذا الشـيء ، والعلمـاء ال  الشيخ :

يســـتطيعون ؛ وأمـــا بالنســـبة ملـــا تقتضـــيه الشـــريعة واحلكـــم الشـــرعي فالعلمـــاء أقـــوى الشـــك ألن األمـــراء يأخـــذون مـــن 

  .العلماء 

بعـض الشـباب يقـول حنـن نبـايع العلمـاء فقـط ال نبـايع  يف بعض الناس يقول أبايع العلمـاء فقـط ؟ أيـش ؟ السائل :

  األمراء هل جيوز هذا ؟

يرضــون ــذا ، العلمــاء يــرون أنــه جتــب البيعــة ملــن وىل اهللا أمرنــا  الال ، غلــط هــذا ، مــا جيــوز حــىت العلمــاء  الشــيخ :

  على ما فيه من األمور اليت قد ال ترضى .

  سؤال عن سلطات اإلمام يف الرعية ؟ السائل :

أبـدا ال مينــع ؛ لكـن إذا قــال لشـخص متعـني ال تــتكلم يف هـذا فلــه ذلـك إذا كـان يــرى أن يف كالمـه مضــرة  الشـيخ :

علــى النــاس ؛ أمــا إذا ال يــرى ال جيــوز لــه أن مينــع النــاس مــن شــرع اهللا ؛ وهلــذا امتثــل اإلمــام أمحــد رمحــه اهللا حينمــا 

  ث به فعلت .منعوه أن حيدث ، وقال أبو موسى لعمر: إن شئت أال أحد

  



 قبلـك مـن أنـزل ومـا إليـك أنـزل بمـا آمنـوا أنهـم يزعمـون الـذين إلـى تـر (( ألمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 قيـل بعيدا وإذا ضالال يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون

 مصـيبة أصـابتهم إذا صـدودا فكيـف عنـك يصـدون المنـافقين رأيـت الرسـول وإلـى اهللا أنزل ما إلى تعالوا لهم

 قلـوبهم فـي مـا اهللا يعلـم الذين أولئك وتوفيقا إحسانا إال أردنا إن باهللا يحلفون جآؤوك ثم أيديهم قدمت بما

  . بليغا )) قوال أنفسهم في لهم وقل وعظهم عنهم فأعرض

 أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وأولـي األمـر  (( أظن مل نتكلم على فوائـد اآليـة الـيت قبـل ؟ نعـم .

(( فــــإن مـــن فوائـــد هـــذه اآليــــة الكرميـــة: وجـــوب رد األمـــور املتنــــازع فيهـــا إىل اهللا والرســـول ؛ لقولـــه:  مـــنكم ... ))

ومن فوائدها: حترمي رد املسائل املتنازعة فيهـا إىل القـوانني الوضـعية  . تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول ))

ومـن فوائـدها: حتـرمي التقليـد مـع وضـوح الـدليل ؛  . (( إلى اهللا والرسول ))أو حتكيم أهل الكفر واإلحلاد ؛ لقوله: 

اإلنسـان ؛  رة إذا مل يعلـموإمنا قلنا مع وضوح الدليل ألن التقليد جيـوز للضـرو  (( فردوه إلى اهللا والرسول ))لقوله: 

ومل يـأمر سـبحانه وتعـاىل بسـؤال أهـل الـذكر إال لرجـوع  (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمـون ))لقوله تعـاىل: 

ومـن فوائـدها: أن الـرد إىل اهللا والرسـول مـن مقتضـيات اإلميـان ؛  ما يقولون وإال مل يكن فائـدة لسـؤال أهـل الـذكر .

ومن فوائدها: أن من ادعى اإلميـان بـاهللا واليـوم اآلخـر ولكنـه ال  .ون باهللا واليوم اآلخر )) (( إن كنتم تؤمنلقوله: 

مبنزلـة التحـدي فيكــون كاذبـا فيمـا يــدعي  (( إن كنــتم ))يـرد مسـائل النـزاع إىل اهللا ورســوله فإنـه كـاذب ؛ ألن قولـه: 

شجر بيـنهم ثـم ال يجـدوا فـي أنفسـهم  (( فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيماوقد قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

هــذا القســم مؤكــد بــال  (( فــال وربــك ال يؤمنـون ))شــف األقســام املؤكــد  حرجـا ممــا قضــيت ويســلموا تســليما ))

هـــذه املرتبـــة األوىل حتكـــيم الرســـول عليــه الصـــالة والســـالم ، فـــإن حكمـــوا غـــريك  (( حتـــى يحكمـــوك ))الــيت للتنبيـــه 

أي ضـيقا ولـو كـان علـى احملكـوم عليـه   يجـدوا فـي أنفسـهم حرجـا ممـا قضـيت ))(( ثـم الفليسوا مبؤمنني ؛ ثانيا 

يعين حىت احملكوم عليه إذا وجد يف نفسه حرجا وضـيقا فلـيس مبـؤمن ، هـذه مرتبـة الثانيـة انتفـاء احلـرج والضـيق يعـين 

أي انقـادوا ( ويسـلموا )) (ينشرح صدره مبا حيكم به الرسول صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ الثالـث أي املرتبـة الثالثـة 

هذا مؤكد مصدر مؤكد أي يسلموا أي انقادوا انقيادا تاما ملا حيكم به الرسول عليـه الصـالة والسـالم  (( تسليما ))

 ؛ فنفى اخلـالف البـاطن واخلـالف الظـاهر ، اخلـالف البـاطن أن تكـون يف صـدرك ضـيق وحـرج ، والظـاهر أال تسـلم

(( فــردوه إلــى اهللا والرســول إن كنــتم تؤمنــون بــاهللا أمــر استســالم ؛ هنــا يقــول:  وال يكــن أمــرك التســليم التــام بــل .

ومن فوائدها: أنه كلمـا ازداد إميـان اإلنسـان بـاهللا واليـوم اآلخـر ازداد رجوعـه إىل الكتـاب والسـنة  . واليوم اآلخر ))



(( ك الوصـف ؛ وذلك ألن احلكم املعلق بشرط متضمن بالوصـف يقـوى بقـوة ذلـك الوصـف ويضـعف بضـعف ذلـ

، وأنـه سـيكون بعـث جيـازى النـاس فيـه  ومـن فوائـدها: إثبـات اليـوم اآلخـر .إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخـر )) 

بأعماهلم فمن كذب به فهو كافر ولو آمن باهللا ، من كذب به أو شك فيه ـ والعياذ باهللا ـ فهـو كـافر ولـو آمـن بـاهللا 

أي يف  (( ذلــــك خيــــر ))والســــنة خــــري يف احلاضــــر واملســــتقبل ؛ لقولــــه: ومــــن فوائــــدها: أن الرجــــوع إىل الكتــــاب  .

ومـــن فوائـــدها: بطـــالن تـــوهم مـــن حكـــم القـــوانني  أي أحســـن عاقبـــة يف املســـتقبل . (( وأحســـن تـــأويال ))احلاضـــر 

الوضـــعية وظـــن أن األمـــة تصـــلح ـــا ، فإننـــا نقـــول هـــذه القـــوانني الوضـــعية مـــا كـــان صـــاحلا موافقـــا للكتـــاب والســـنة 

فصــالحه وإصــالحه لــيس بذاتــه ولكــن مبوافقتــه للكتــاب والســنة ، وال يصــح أيضــا أن جنعــل هــذا احلكــم مــن احلكــم 

القـانوين الوضــعي بــل هــذا احلكـم هــو حكــم الكتــاب والسـنة يعــين كوننــا جنــد األشـياء املصــلحة مــن القــوانني منســوبة 

ألن كل إلـه مصـلح للخلـق ...علـى كتـاب اهللا إىل وضع البشر هذا يعترب سرقة من الشرع ، سرقة من احلكم اإلهلي 

أن مــن حتــاكم إىل غــري اهللا ورســوله فهــو كــافر ؛ ولكــن هــل هــو الكفــر ومــن فوائــدها:  وســنة رســوله علــى الشــريعة .

املخرج من امللة أو ال ؟ نقـول يف هـذا تفسـري حبسـب حـال املتحـاكم وذلـك أنـه إذا رأى أن احلكـم الـذي تقضـي بـه 

(( ومــن أحســن مــن اهللا حكــم اهللا ورســوله أو مثلــه فهــو كــافر ألنــه مكــذب لقولــه تعــاىل: هــذه القــوانني خــري مــن 

؛ وأمــا إذا كــان ال يعتقــد ذلــك ولكــن مشــى مــع  (( ألــيس بــأحكم الحــاكمين ))ولقولــه:  حكمــا لقــوم يؤمنــون ))

؛ بقــي أن يقــال:  العــامل فهــذا ال يكفــر ؛ ألن مــن النــاس والســيما العامــة مــن ال ميلكــون هــذا الفــرق ، هــذا ال يكفــر

إذا كنـــت يف بلـــد ال حيكـــم إال بـــالقوانني كبلـــد الكفـــار ومـــن أخـــذ بقـــوانينهم وأنـــت اآلن بـــني أمـــرين: إمـــا أن يضـــيع 

حقــــك وإمــــا أن تلجئــــك الضــــرورة إىل التحــــاكم إىل هــــؤالء ، فهــــل جيــــوز لــــك أن تتحــــاكم إىل هــــؤالء ؟ قــــد يظهــــر 

حتــــاكم إىل الطــــاغوت ؛ ولكــــن نقــــول لــــك أن تتحــــاكم ال لإلنســــان أول وهلــــة أنــــه ال جيــــوز أن حتــــاكم ؛ ألن هــــذا 

باعتقاد أن ذلك حكـم ملـزم ولكـن ألجـل الوصـول إىل حقـك الـذي ال ميكـن أن تصـل إليـه إال عـن هـذه الطريـق مث 

إذا حكموا لـك مبـا يوافـق الشـرع فخـذ بـه ؛ ألنـه شـرع اهللا وإن حكمـوا لـك خبـالف ذلـك فـال تأخـذ بـه ، وهـذا هـو 

وقهم ؛ ألنــه مــن املشــكل إذا كنــت يف بلــد ال حيكــم إال بالقــانون ؛ وقــد أشــار إىل هــذا ابــن الــذي حيفــظ للنــاس حقــ

و"  (( فـإن تنــازعتم ))اآليـة الكرميـة  فـإن قـال قائـل: العبـري يف القـيم رمحـه اهللا يف أول كتـاب " الطـرق احلكميـة "  .

كـن توقتـه ؛ وهلـذا جتـد الفـرق بـني أن إن " ال تدل على وقوع الشرط خبالف " إذا " فإا تـدل علـى وقـوع الشـرط ل

تقول: إذا قام زيد فأكرمه ، أو تقـول: إن قـام زيـد فأكرمـه ، األوىل تـدل علـى أنـه سـيقوم لكـن إكرامـه معلـق بقيامـه 

معناهـا أن النـزاع األصـل فيهـا أنـه مرفـوع فيمـا  (( فـإن تنـازعتم ))؛ والثاين ال تدل على أنه سيقوم ، إن قام ؛ فهنـا 

األصـل عـدم املنازعـة ؛ لكـن إن حصـل النـزاع فـردوه إىل اهللا والرسـول ؛ ويف هـذا فائـدة نضـيفها إىل الفوائـد بيننا وأن 



مث قــال اهللا تبــارك  الســابقة وهــي: اإلشــارة إىل أنــه ال ينبغــي النــزاع بيننــا بــل كلمــا أمكــن درء هــذا النــزاع كــان أوىل .

االسـتفهام هنـا  نزل اهللا إليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك ... ))(( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أوتعـاىل: 

جيــوز أن يكــون موجهــا إىل الرســول صــلى   (( تــرى ))للتعجيــب يعــين أال تتعجــب إىل هــؤالء ؟ واخلطــاب يف قولــه: 

اهللا عليــه وآلــه وســلم ، وجيــوز أن يكــون موجهــا لكــل خماطــب ــذا الكتــاب العزيــز ؛ وإذا دار األمــر بــني هــذا وهــذا 

 الثاين أو األول ؟ والثـاين أن يكـون حممـوال علـى العمـوم ؛ وعلـى األول وهـو أن املخاطـب ـا الرسـول صـلى فاألوىل

اهللا عليه وآله وسلم ال يعين أن األمة ال ختاطب به ؛ ألن مـا خوطـب بـه الرسـول فهـو خطـاب لألمـة إمـا عـن طريـق 

 قيادتـه ؛ فهاهنـا أمـور ثالثـة ؛ أوال: هـل اخلطـاب األسوة وإما ألنه القائد واخلطاب للقائـد خطـاب لـه وملـن يتبعـه يف

عــام للرســول ولألمــة  ؟ قلنــا إذا مل يكــن مــانع فهــذا هــو األصــل وهــو األصــح ؛ الثــاين: إذا قلنــا خــاص بالرســول هــل 

وغريه من األمة يكون تبعـا لـه عـن طريـق األسـوة ؟ أو أنـه وجـه للرسـول خطابـا ال حكمـا مبعـىن أنـه ملـا   هو خاص به

لقائــد اإلمــام هلــذه األمــة وجــه إليهــا اخلطــاب واخلطــاب املوجــه للقائــد يكــون خطابــا لــه وملــن ورائــه ؛ فيــه كــان هــو ا

احتمـاالن وأيــا كـان فــإن اخلطــاب واضـح ، نقــول للعمـوم يعــين أمل تــر أيهـا املخاطــب إىل الـذين يزعمــون ؛ اآلن هــذا 

ممـا جيعلنـا نقـول إن  ك وما أنزل من قبلـك ))يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلي(( التقدير كله سوف يهدمه قوله: 

الصحيح أنـه خطـاب للرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ لكـن كالمنـا األول بـاق علـى القاعـدة ألنـه إذا مل يوجـد 

 (( إلى الذين يزعمون أنهـم آمنـوا بمـا أنـزل إليـك ))مانع فاألصل محله على العموم ؛ هنا وجد مانع وهو قولـه: 

ومعلوم أنه مل ينزل إىل كل واحد منا وحي ، فيكـون هـذا اخلطـاب للرسـول عليـه الصـالة والسـالم واألمـة تبـع لـه إمـا 

(( إلــى الــذين يزعمــون أنهــم آمنــوا )) (( عــن طريــق التأســي أو ألنــه القائــد واخلطــاب للقائــد خطــاب ملــن تبعــه ؛ 

(( يزعمـون أنهـم آمنـوا بمـا أنـزل إليـك أو ال ، أي يقولون ، وهـذه املقولـة ينظـر هـل تكـون صـحيحة  يزعمون ))

كــاليهود مــثال يقولــون حنــن نــؤمن مبــا أنــزل إليــك يــا حممــد ونــؤمن بــالتوراة والنصــارى يقولــون ومــا أنــزل مــن قبلــك )) 

هـــذا حمـــل  (( يريـــدون أن يتحـــاكموا إلـــى الطـــاغوت ))نـــؤمن مبـــا أنـــزل إليـــك ونـــؤمن باإلجنيـــل والتـــوراة ؛ ولكـــنهم 

ن وهــم يريــدون أن يتحــاكموا إىل الطــاغوت ، والطــاغوت كــل مــا خــالف الشــرع ، يف هــذه اآليــة  التعجــب ، يزعمــو 

(( وقــد أمــروا أن كلمــا خــالف الشــرع ألن مــا خــالف الشــرع فهــو طغيــان ، فرييــدون أن يتحــاكموا إىل الطــاغوت ؛ 

صــيغة االســم املفعــول أي يكفــروا بالطــاغوت ؛ ومــن اآلمــر هلــم ؟ اآلمــر هــو اهللا عزوجــل لكنــه أتــى ب يكفــروا بــه ))

ليكون هذا األمر وإن كان أصله مـن اهللا فهـو أيضـا صـادر مـن الرسـول ومـن كـل مـؤمن ، كـل مـؤمن يـأمر أن يكـون 

(( أي مـن قبـل اهللا ومـن قبـل أوليـاء اهللا (( وقـد أمـروا )) التحاكم إىل اهللا ورسوله وأن يكفر اإلنسان بالطـاغوت ، 

(( صــراط الــذين قلنــا إنــه مــن قبــل اهللا ومــن قبــل أوليائــه ألنــه نظــري قولــه:  أي بالطــاغوت ؛ وإمنــا أن يكفــروا بــه ))



يعــين ومل يقــل: غــري الــذين غضــبت علــيهم ؛ ألن طريقــة هــؤالء تغضــب  أنعمــت علــيهم غيــر المغضــوب علــيهم ))

تـابعون إذا فهـم  (( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا ))اهللا وتغضب أولياء اهللا ؛ 

للشيطان الذي ميلي عليهم التحاكم إىل الطاغوت ، فالشيطان يريد أن يضلهم ضالال بعيـدا أي بعيـدا عـن احلـق ؛ 

ألن التحــاكم إىل الطــاغوت يوجــب لإلنســان أن يبتعــد عــن احلــق وأن يعلــق قلبــه ــذا الطــاغوت ؛ فــإذا قــال قائــل: 

كـــرمي ولكـــن قـــال ال ، نتحـــاكم إىل التـــوراة ، نتحـــاكم إىل مثالـــه ؟ نقـــول املثـــال: دعـــي أحـــد مـــن النـــاس إىل القـــرآن ال

اإلجنيــل ، نتحـــاكم إىل القـــانون الفـــالين ؛ نقـــول: كيـــف تزعمــون أنكـــم تؤمنـــون بـــاهللا ؟ أو مـــثال يقـــول: نتحـــاكم إىل 

جــارة احملــاكم التجاريــة والقــوانني التجاريــة وهــي يــدعى إىل التحــاكم إىل اهللا ورســوله فيقــول: ال ، نرجــع إىل قــوانني الت

 وإلــى اهللا أنــزل مــا إلــى تعــالوا لهــم قيــل (( وإذامث قــال:  ولــو كانــت ختــالف الشــرع ، فهــذا يــدخل يف هــذه اآليــة .

مـن القائـل ؟ أي واحـد مـن النـاس ، أي  )) (( إذا قيـل لهـم )) صـدودا عنـك يصـدون المنـافقين رأيـت الرسول

هنـا  الرسـول رأيـت المنـافقين يصـدون عنـك صـدودا ))(( تعالوا إلى ما أنـزل اهللا وإلـى واحد من الناس يقول: 

والـرؤى هنـا رؤيـة  (( رأيت المنافقين ))إىل سنته ؛  (( وإلى الرسول ))أي القرآن ،  (( إلى ما أنزل اهللا ))قال: 

(( رأيــت حــال ؛ وهنــا قــال:  (( يصــدون ))مفعــوال بــه و (( المنــافقين ))بصــر ، رؤيــة العــني ؛ وعلــى هــذا فيكــون 

ومل يقـــل: رأيـــتهم ، فـــأظهر يف موضـــع اإلضـــمار ، واإلظهـــار يف موضـــع اإلضـــمار لـــه فوائـــد ؛ الفائـــدة  ن ))المنـــافقي

  األوىل: احلكم على هؤالء بالنفاق ؛ ألنه لو قال: رأيتهم ، مل يتبني أم منافقون .

 المنـــافقين أيـــتر  الرســـول وإلـــى اهللا أنـــزل مـــا إلـــى تعـــالوا لهـــم قيـــل ((  وإذاأعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ 

 إال أردنــا إن بــاهللا يحلفـون جــآؤوك ثــم أيـديهم قــدمت بمــا مصـيبة أصــابتهم إذا صـدودا فكيــف عنــك يصـدون

بليغـا  قـوال أنفسـهم فـي لهـم وقـل وعظهـم عنهم فأعرض قلوبهم في ما اهللا يعلم الذين وتوفيقا أولئك إحسانا

 ((.  

أنهـم آمنـوا بمـا أنـزل إليـك (( ألم تر إلى الذين يزعمون أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

    وما أنزل من قبلك ))

  ؟  (( يزعمون ))ماذا تستفيد من قوله:  الشيخ :

  تستفيد منها أن إميام ليس حقيقة يزعمون أم آمنوا . الطالب :

  ما حملها من اإلعراب ؟ أن يتحاكموا إلى الطاغوت )) (( يريدونمجلة  الشيخ :

  . (( يزعمون ))فاعل من الواو يف  الطالب :

  هنا ألن يف كل مكان حبسبه ؟ ما املراد بالطاغوت هنا ؟ معىن الطاغوت الشيخ :



   (( أن يضلهم ضالال بعيدا ))قوله:  الطالب :


